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Představenstvo společnosti Philip Morris ČR a.s.  
svolává řádnou valnou hromadu akcionářů, oznamuje finanční výsledky 

za celý rok 2014 a návrh na rozdělení zisku společnosti 
 
 
 
Představenstvo společnosti Philip Morris ČR a.s. dnes oznámilo, že řádná valná hromada akcionářů 
společnosti se bude konat dne 30. dubna 2015 od 10.00 hodin v sídle společnosti v Kutné Hoře. 
 
Rozhodným dnem k účasti a hlasování na řádné valné hromadě je 23. duben 2015. 
 
Společně s pozvánkou a pořadem jednání řádné valné hromady zveřejnilo představenstvo společnosti 
Philip Morris ČR a.s. finanční výsledky za loňský rok končící 31. prosincem 2014. Tyto výsledky vychází 
z konsolidovaných finančních výkazů Philip Morris ČR a.s. a Philip Morris Slovakia s.r.o., které byly 
sestaveny v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. 
 
 
Údaje za celý rok 2014:  

 Konsolidované tržby bez spotřební daně a DPH vzrostly o 10,0 % na 14 miliard Kč,  
nebo o 6,9 % při vyloučení vlivu měnového kurzu; 

 zisk z provozní činnosti vzrostl o 1,5 % na 2,8 miliardy Kč, nebo o 3,8 % při vyloučení vlivu 
měnového kurzu;  

 celkový trh s cigaretami vzrostl o 1,6 % v České republice a o 1,8 % na Slovensku; 

 tržní podíl na trhu s cigaretami poklesl o 1,2 procentního bodu v České republice, na Slovensku 
vzrostl o 3,3 procentního bodu;  

 objem odbytu vzrostl o 7,6 % v České republice a o 7,5 % na Slovensku, export vzrostl o 12,7 %. 

Poznámka: Od 1. dubna 2014 je tržní podíl i objem odbytu vykazován včetně značky RGD.   

 
 
“Růst našich konsolidovaných tržeb a zisku z provozní činnosti za rok 2014 ovlivnil primárně příznivý 
vývoj cen a vyšší objemy odbytu v České republice a na Slovensku v důsledku vyšších objemů 
celkového trhu s cigaretami v obou zemích a vyššího tržního podílu na Slovensku. Náš tržní podíl 
v České republice však zůstal i nadále pod tlakem z důvodu pokračujícího přechodu spotřebitelů na 
cigarety v levném cenovém segmentu a také na jemně řezaný tabák pro ruční výrobu cigaret s nižším 
daňovým zatížením,” uvedl András Tövisi, předseda představenstva a generální ředitel společnosti 
Philip Morris ČR a.s., pobočky společnosti Philip Morris International Inc., která zastřešuje podnikání na 
trhu v České republice a na Slovensku. 
 
András Tövisi dodal: „Přestože pokles podílu našich místních značek a značky Red & White měl 
nepříznivý dopad na náš tržní podíl v České republice, byl částečně kompenzován vyšším podílem 
našich klíčových mezinárodních značek Marlboro, L&M, Chesterfield a Philip Morris. Naše pokračující 
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zaměření na inovaci produktů přineslo povzbudivé výsledky, kdy růst značky Marlboro byl podpořen 
úspěšným uvedením Marlboro Fuse Beyond, prvního výrobku se dvěma mentolovými kapslemi uvnitř 
filtru, zatímco značka Philip Morris Fresh Caps, první slim cigarety s kapslovým filtrem, se rychle stala 
klíčovým přispěvatelem k růstu značky Philip Morris. Značky L&M a Chesterfield pak těžily z konsolidace 
portfolia některých našich klesajících lokálních značek na konci roku 2013. Náš tržní podíl na Slovensku 
i nadále stabilně rostl, a to především v důsledku růstu podílu značek Marlboro, L&M a Philip Morris. 
Značka Marlboro těžila především z toho, že jako první uvedla inovace v podobě Marlboro Fuse Beyond 
a Marlboro Micro Beyond, první super slim cigarety s mentolovou kapslí ve filtru.“ 
  
 
Výroční zpráva za rok 2014 je publikována na webové stránce  
http://www.pmi.com/cs_cz/about_us/philip_morris_cr_shareholder_information/Pages/Vyrocni_
zprava_2014.pdf 
 
 
Návrh na rozdělení zisku  
 
Představenstvo společnosti Philip Morris ČR a.s. navrhuje výplatu hrubé dividendy z čistého zisku za 
rok 2014 a z nerozděleného zisku z předchozích let ve výši 880,00 Kč na akcii, tj. celkem  
2 415 939 680,00 Kč. 
 
Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendy je 23. duben 2015. Návrh na výplatu dividendy byl 
přezkoumán a schválen dozorčí radou společnosti a bude předložen na řádné valné hromadě 
společnosti akcionářům ke schválení. 
 
 
Dokumenty a informace týkající se řádné valné hromady 
 
Dokumenty a informace týkající se řádné valné hromady, které mají být uveřejněny dle platného 
českého práva, jakož i formulář plné moci k zastoupení akcionáře společnosti na řádné valné hromadě, 
jsou zpřístupněny a lze je získat v sídle společnosti, tj. Kutná Hora, Vítězná 1, PSČ 284 03, 
a to v pracovní dny od 30. března 2015 do 30. dubna 2015, vždy od 14.00 do 17.00 hodin. Veškeré 
výše uvedené informace a dokumenty jsou dále uveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup 
na www.philipmorris.cz. 
 

 
 

Představenstvo společnosti 
Philip Morris ČR a.s. 

 
  

http://www.pmi.com/cs_cz/about_us/philip_morris_cr_shareholder_information/Pages/Vyrocni_zprava_2014.pdf
http://www.pmi.com/cs_cz/about_us/philip_morris_cr_shareholder_information/Pages/Vyrocni_zprava_2014.pdf
http://www.philipmorris.cz/
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Philip Morris ČR a.s. 
Philip Morris ČR a.s. je společností v rámci skupiny Philip Morris International Inc. a je největším 
výrobcem a prodejcem tabákových výrobků v České republice. Philip Morris ČR a.s. je kótována 
na Burze cenných papírů Praha (BCPP). Společnost, která zde působí již od roku 1992, zaměstnává 
přibližně 1 100 zaměstnanců napříč Českou republikou a její portfolio v roce 2014 zahrnovalo osm 
cigaretových značek. Philip Morris ČR a.s. vlastní 99 % obchodní podíl v dceřiné společnosti 
Philip Morris Slovakia s.r.o. registrované ve Slovenské republice. Více informací lze nalézt 
na www.philipmorris.cz. 
 
Philip Morris International Inc. (PMI) 
Philip Morris International Inc. je přední mezinárodní tabákovou společností, prodávající šest 
z 15 nejvýznamnějších tabákových značek na světě, včetně značky Marlboro, která je celosvětově 
nejprodávanější cigaretovou značkou. Výrobky společnosti jsou prodávány přibližně ve 180 zemích. 
V roce 2014 činil odhadovaný podíl společnosti na mezinárodním trhu s cigaretami mimo USA 15,6 %, 
nebo 28,6 % mimo Čínskou lidovou republiku a USA. Více informací lze nalézt na www.pmi.com.  

http://www.philipmorris.cz/
http://www.pmi.com/

